
 
 גאווערנער קעטי האוקול   6/10/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

מיליאן דאלער צו פארברייטערן צוטריט צו   5גאווערנער האוקול אנאנסירט אויסטיילונג פון איבער 
 עדיקשען סערוויסעס אין ניו יארק סטעיט  

  
מיליאן דאלער אין פינאנצירונג צו פארברייטערן טראנספארטאציע סערוויסעס צו העלפן   4איבער 

 מיטלען  -ון אנדערע הילפסמענטשן האבן צוטריט צו עדיקשען באהאנדלונג א
  

מיליאן דאלער ווערט געשאנקען צו ּפרָאוויידערס אויף צו פארברייטערן טעלעהעלט  1איבער 
 סערוויסעס  

  
 

מיליאן דאלער פאר צוויי  5גאווערנער קעטי האוקול האט היינט אויסגעמאלדן דאס אויסטיילן איבער 
ערוויסעס אין ניו יארק סטעיט און העלפן מענטשן  אונטערנעמונגען אויף צו פארברייטערן עדיקשען ס

מיליאן דאלער וועט   4וועלכע נייטיגן זיך אין בעסערע צוטריט צו באהאנדלונג און אנדערע שטיצע. איבער 
אויסגעטיילט ווערן צו ּפרָאוויידערס אין ראיאנישע נעטווָארקס צו באזארגן טראנספארטאציע הילף און צו  

מיליאן דאלער וועט   1ג פאר מענטשן וואס זוכן עדיקשען סערוויסעס און איבער קאארדינירן באהאנדלונ
אויסגעטיילט ווערן צו העלפן שטיצן די פארברייטערונג פון טעלעהעלט סערוויסעס אין יעדע ראיאן פון ניו  

 יארק סטעיט. 
 

״מיין אדמיניסטראציע זעצט פאר ווייטער צו נעמען שטארקע שריטן צו אדרעסירן די עדיקשען און 
״אזוי ווי מיר   האט גאווערנער האוקול געזאגט.ָאווערדָאוס קריזיס און שטיצן די געזונט פון ניו יארקער,״ 

זעען א רעקארד ָאווערדָאוס ציפערן איבער׳ן לאנד, וועט ניו יארק בלייבן אנטשלאסן צו באזארגן די  
- מיטלען פאר די וועלכע זענען באטראפן געווארן און זיי העלפן זיך פאראויס- נייטיגע שטיצע און הילפס

 ציען אין זייער ערהוילונג.״  
  

יקשען סערוויסעס און שטיצע קאמיסיאנער טשינאזא קונינגהעם האט ניו יארק סטעיט אפיס פאר עד
״פארברייטערטע טעלעהעלט סערוויסעס און העכערע טראנספארטאציע געלעגנהייטן זענען  געזאגט,

נייטיג צו העלפן אראפברעכן צוימען וואס האלטן צוריק מענטשן פון זוכן סערוויסעס. די פינאנצירונג וועט  
ייענדע אויפגאבע פון טרעפן מענטשן וואו אימער זיי געפונען זיך און זיי געבן א  שטיצן אונזער אנג

וויכטיגע הילף פאר עדיקשען אויף אן אופן וואס איז מערסט  - געלעגנהייט צו האבן צוטריט צו קריטיש
 צוגעפאסט פאר זייערע געברויכן.״  

  
רן צו ניו יארק סטעיט דורך דער  פינאנצירונג פאר ביידע אונטערנעמונגען איז צוגעשטעלט געווא

פעדעראלער סובסטאנץ באניץ פארמיידונג און באהאנדלונג בלָאק גרענט סופלעמענטאל אויסטיילונג און 
 . OASASווערט אדמיניסטרירט דורך 

  
 איינצלהייטן אויף יעדע אונטערנעמונג, סך הכל פינאנצירונג, און געשאנקענע זענען ווי פאלגענד:  

  



 דאלער   4,036,084 -רטאציע און באהאנדלונג קאארדינאציע  טראנספא
  

פיר און דרייסיג ּפרָאוויידערס באקומען פינאנצירונג צו העלפן צושטעלן טראנספארטאציע הילף און 
באהאנדלונג קאארדינאציע פאר יחידים מיט מערערע און קאמפליצירטע באצוימונגען צו  

וואו עפנטליכע טראנספארטאציע סערוויסעס זענען מעגליך  דאס רעכנט אריין ערטער   באהאנדלונג. 
באגרעניצט און עס קען מעגליך זיין אז עס איז נישט פאראן קיין אנדערע טראנספארטאציע מיטלען אדער  

בלויז אזעלכע וועלכע זענען שווער צוטריטליך. פילע פון די ּפרָאוויידערס וועלן איינקויפן מאשינען צו פירן 
אהאנדלונג, מעדיצינישע אּפוינטמענטס, אדער אנדערע נויטבאדערפענישן, און ווידער קליענטן צו ב 

 אנדערע וועלן זיין קאנטראקטירט מיט טראנספארטאציע ּפרָאוויידערס.  
  

 פאר א פולע ליסטע פון געשאנקענע   דעם לינקבאזוכט 
  

 דאלער   1,070,717 -טעלעהעלט פינאנצירונג 
  

יו יארק  פאנדעמיע האט פארשנעלערט דאס איינפירן טעלעהעלט סערוויסעס לענגאויס נ  19-די קָאוויד
סטעיט, וואס האט גרינגער געמאכט פאר מענטשן צו האבן צוטריט צו די באהאנדלונג אין וועלכע זיי 
נויטיגן זיך אן זיך צו נויטיגן אין רייזן צו א דאקטאר׳ס אפיס. דאס איז געווען איבערהויפט וויכטיג אין  

נדע, אומגעשטערטע עדיקשען באהאנדלונג איינריכטונגען, וועלכס פאדערט אפטמאל אנגייע
  באהאנדלונג. 

  
מיט די פינאנצירונג וועלן ּפרָאוויידערס קענען איינקויפן און ָאּפדעיט׳ען געצייג צו פארברייטערן און  

 פארבעסערן זייערע טעלעהעלט פעאיגקייטן. 
  

פערציג ּפרָאוויידערס באקומען פינאנצירונג דורך דעם אונטערנעמונג. א פולע ליסטע פון באשאנקענע  
 .  דעם לינקקען מען געפונען ביי 

  
סטאנץ באניץ  ״פאר פילע איינוואוינער מיט סוב סטעיט סענאטאר פיעט הארקהאם האט געזאגט,

אומארדענונג, איז פשוט נישט דא קיין גרינגע וועג צו באקומען פערזענליכע באהאנדלונג צוליב ווייטקייט, 
קאסטן און אנדערע מיטלען פארבינדן מיט טראנספארטאציע. גאווערנער האוקול פארשטייט אז די 

נג וועלן מיר פארבעסערן צוטריט  פארשפרייטע מניעות עקזיסטירן, און מיר די אויסגעמאלדענע פינאנצירו
צו באהאנדלונג דורך פארמערטע טראנספארטאציע און טעלעהעלט סערוויסעס. עס איז א גוטע  

 אינוועסטירונג וועלכס וועט ראטעווען לעבנס איבער׳ן סטעיט.״  
  

ר ״מיט דער איינפליסונג פון פעדעראלע געלטער האבן מי מיטגליד פיל סטעק האט געזאגט,-אסעמבלי 
געצילט אויף פארשידענע ערליי פראגראמען וועלכע נעמען אוועק באצוימונגען צו סובסטאנץ באניץ  

וויכטיג פאר די  -צוטריט צו טראנספארטאציע אדער טעלעהעלט איז קריטיש אומארדענונג באהאנדלונג.
ט קיין אייגן אויטא פאציענטן קענען האבן באוועגיגקייט שוועריגקייטן, האבן מעגליך ניש אין באהאנדלונג.

פארשפרייטע און ווייניג -אדער וואוינען נישט נעבן פובליק טראנספארטאציע, אדער וואוינען אין ווייט
באוואוינטע ערטער מיט באגרעניצטע באהאנדלונגס אפציעס. די דאזיגע סעסיע האב איך דורכגעפירט 

יע פראגראם; די סארטן לעגיסלאציע וואס וועט צושטעלן פאר א באהאנדלונג טראנספארטאצ
פראגראמען און טעלעהעלט מאכן זיכער אז פאציענטן קענען אויף א כסדר׳דיגן אופן אויספירן און דורכגיין 

 ביז׳ן ענדע מיט זייער באהאנדלונגס פלאן און דערמיט פארבעסערן זייערע אויסזיכטן פאר ערפאלג.״  
  

צווייגיגער צוגאנג צו אדרעסירן די ָאווערדָאוס  -ניו יארק סטעיט האט איינגעפירט אן אגרעסיווער, מולטי
וועגווייזיגע ריי עדיקשען באהאנדלונג סערוויסעס פאר פולשטענדיגע  -עפידעמיע, און שאפן א לאנד

עפידעמיע האט דער   רעדוקציע סערוויסעס. צו באקעמפן די-אפהאלט, באהאנדלונג, ערהוילונג און שאדן

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Ftransportion-coordination-awardees-list&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cec3eaddf30244e3fe45808da4b0c4821%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637904813388691239%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sSW8VAjbNvOMQZW4eNBlpJRDS94QJdPZMOUoNAE6qNs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Ftelehealth-awardees-list&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cec3eaddf30244e3fe45808da4b0c4821%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637904813388691239%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Xo46oYj5wAbtA7TuNhVxInVnfqeBWaZCqZse0RXGVzw%3D&reserved=0


סטעיט געארבעט צו פארברייטערן צוטריט צו טראדיציאנעלע סערוויסעס, אריינגערעכנט קריזיס 
סערוויסעס, אינּפעישענט, ָאוטּפעישענט, און אינדערהיים באהאנדלונגס פראגראמען, ווי אויך מעדיצינען  

   יע סערוויסעס.אויף באהאנדלען עדיקשען, און מאביל באהאנדלונג און טראנספארטאצ
  

׳הערָאאין ענד ָאּפיאוד טעסק פָארס׳, וועלכס   NYSגאווערנער האוקול איז געווען א מיטגליד פון דער 
טראדיציאנעלע סערוויסעס, אריינגערעכנט ערהוילונג  -, רעקאמענדירט נייע, נישט2016האט, אין 

שטובער, פארברייטערטע ּפיער סערוויסעס, און אפענע צוטריט צענטערס,  -צענטערס, יוגנטליכע קלוּב
וועלכע שטעלן צו באלדיגע אפשאצונגען און רעפערעלס פאר קעיר. די סערוויסעס זענען אוועקגעשטעלט  

רן אין פילצאליגע קאמיוניטיס ארום דעם סטעיט און האבן געהאלפן נויטבאדערפטיגע מענטשן צו  געווא
 האבן צוטריט צו קעיר נאענטער צו וואו זיי וואוינען.  

  
ניו יארקער וועלכע ראנגלען זיך מיט אן עדיקשען, אדער וועלכע האבן באליבטע וועלכע ראנגלען זיך 

-24האטליין  HOPEאון האפענונג דורך רופן דעם סטעיט'ס אומזיסטע דערמיט, קענען געפונען הילף 
 HOPENYאדער דורכן טעקסטן   HOPENY-8-877-1 (7369-846-877-1)טעג א וואך, אויף   7עה, ש

  (.467369)שָארט קאוד  
 

ר  צוגעשטעלטע עדיקשען באהאנדלונג, אריינגערעכנט קריזיס / דיטָאקס, אינּפעישענט, אינדערהיים אדע
׳טריטמענט עוועילעּביליטי  NYS OASASָאוטּפעישענט אויפפאסונג, קען מען געפונען דורך ניצן דעם 

  .וועבזייטל NYS OASAS אדער דורך דער  FindAddictionTreatment.ny.govדעשּבָאורד׳ ביי 
  

אויב איר, אדער א באליבטער, האט זיך אנגעשטויסן אין מניעות פארבינדן מיט באהאנדלונג, אדער איר  
 CHAMPף איינצוגעבן אן אפיעל פאר א צוריקגעוויזענע פארלאנג, פארבינדט אייך מיט דעם דארפט היל

   .ombuds@oasas.ny.gov אדער אימעיל צו  5400-614-888העלּפליין דורכ׳ן טעלעפאן אויף 
    
  

###  
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 זיך אויסשרייבן 
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